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1.d4 Ik mocht deze wedstrijd aantreden tegen Erik
Dignum, een speler met een rating van rond de
2000. Hij besloot voor de Trompovsky te gaan.
1...Nf6 2.Bg5 g6!? Ik wist dat deze zet bestaat
en ik vind hem wel interessant, zo speel ik het wel
vaker in blitz. Nu dat ik een keertje in database
kijk schrik ik een beetje; grootmeesters spelen dit
vrijwel alleen in blitz, en als ze het in een klassieke
partij spelen dan wint wit nagenoeg altijd. Miss-
chien moet ik maar eens naar een andere variant
gaan zoeken tegen de Trompovsky. 3.Bxf6 exf6
4.g3 d5 5.Bg2 h5!?
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Waarom ook niet, dacht ik. Wit heeft een
voordeeltje in het feit dat mijn pionnenstructuur
verzwakt is, daarentegen heeft zwart een loperpaar
en meer pionnen op de koningsvleugel. Daarom
leek me een koningsaanval een logische optie. Met
deze zet hoopte ik een verzwakking op de kon-
ingsvleugel af te dwingen, wat later wel van pas
kon komen, en dat lukte aardig. 6.h4 c6 7.e3Bg4
h5 werpt al zijn vruchten af, met een mooi veld
voor mijn loper op g4. 8.Ne2 Bd6 Dit leek me
een veel beter veld voor de loper dan g7; hier staart
hij tenminste naar de koningsvleugel en niet naar
een solide pion op d4. 9.Nd2 Nd7 10.a3?! Dit
leek me een klein beetje traag. Wit wilt c4 spelen
om zijn loper te activeren en mijn pionnen in het
centrum open te breken. Het probleem is echter
dat 10. c4 dxc4 11. Pxc4 Lb4+ forceert dat het
paard weer gelijk terugmoet naar d2. a3 voorkomt
natuurlijk Lb4, maar het voelt een tikkeltje te traag.
10...Qe7

10...b5! Was de suggestie van de com-
puter. Hiermee wordt het erg lastig om

c4 te spelen voor wit. Ik heb hier wel
over nagedacht, maar het is een redelijk
riskante zet: het wordt moeilijker voor
wit om de damevleugel open te breken,
maar als het hem toch lukt dan ligt het
nu ook gelijk helemaal open. 11. a4 a6
=+

11.Bf3?
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Dit leek me een positionele fout. De witte loper is
belangrijk voor zijn tegenspel op de damevleugel.
Daarnaast is het ook een verdediger van de witte
koning, mocht wit kort rokeren. Met het ruilen van
deze stukken haalt hij de angel uit zijn eigen spel.
11...Kf8 Ik besloot om wit zelf te laten slaan op
g4, omdat ik wel blij was met de structuurveran-
dering. Daarnaast wil ik mijn toren graag op h8
laten staan, vandaar dat ik handmatig met de kon-
ing naar g7 loop. 12.Bxg4 hxg4 13.c4 Ik wilde
slaan op c4, want als wit ooit cxd5 cxd5 voor elkaar
krijgt dan is de pion op d5 een erg makkelijk doel-
wit. 13...dxc4 14.Nxc4Bc7

14...Qe4!? Deze tussenzet heb ik ook
nog even overwogen: hiermee dwing ik
min of meer af dat wit kort gaat ro-
keren. Het probleem is echter dat het
veel tijd kost, want wit krijgt een tempo
zodra hij Pc3 speelt. Daarom besloot ik
om het niet te doen. 15.O–O Bc7
16.Nc3 Qe6 17.d5 cxd5 18.Qxd5 En
het witte tegenspel is een tikkeltje sneller
dan wanneer ik geen De4 doe.

15.Nc3 f5

15...b5 16.Nd2
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Bxg3?!
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Hier heb ik een tijdje naar zitten reke-
nen, omdat de witte koning erg zwak
wordt en ik veel pionnen krijg. Ik
deed het uiteindelijk niet omdat wit met
zijn paarden best effectief kan verdedi-
gen. 17.fxg3 ( 17.Qxg4! Dit is
de voorkeur van de engine, welke ik
compleet gemist had tijdens de par-
tij. 17...Qxe3+ 18.Kd1Bxf2 19.Qxd7
Qxd4 20.Qxd4 Bxd4 += ) 17...Qxe3+
18.Ne2Re8 19.Nf1Qe4 ∞

16.Qc2

16.d5?! Werkt nog niet helemaal:
16...Ne5! 17.d6? ( 17.Nxe5 Bxe5 =+
) 17...Bxd6 18.Nxd6Rd8 −+

16...Nf6 17.O–O–O Wit besluit maar lang te ro-
keren, wat ik me wel voor kan stellen. Er begonnen
ideeën als f4 in de stelling te komen als de kon-
ing in het midden blijft en de koningsvleugel voelt
ook niet zo veilig meer aan. 17...b5 Dan maar op
de damevleugel aanvallen. Daarnaast schop ik het
paard van c4 graag terug naar d2, om de angel te
halen uit d4-d5 ideeën. 18.Nd2Kg7 19.Ne2 De
computer geeft aan dat wit hier echt voor e3-e4
moet gaan spelen, hoewel dat er nog steeds niet
florisant uitziet. 19...a5 De pion op c6 is natuurlijk
taboe, dit zou de witte koning veel teveel openen.
20.Nf4 a4?!

20...Bxf4 21.exf4 a4 Was objectief
sterker geweest, om wit niet toe te laten
om Pd3 te spelen.

21.h5?

rZ0Z0Z0s
Z0a0lpj0
0ZpZ0mpZ
ZpZ0ZpZP
pZ0O0MpZ
O0Z0O0O0
0OQM0O0Z
Z0JRZ0ZR

Wit wilt aanvallen, maar deze zet verliest gewoon
een pion en daarmee ook al zijn aanvalskansen.
21...Bxf4 22.exf4 Nxh5 −+ Zwart staat een
gezonde pion voor en heeft nog alle aanvalskansen
op de damevleugel. De witte aanval is daarentegen
helemaal weg en het paard op d2 wordt gedomi-
neerd door de zwarte pionnen. 23.Qc3 Qf6 Ob-
jectief weer niet de sterkste omdat het nu langer du-
urt voordat mijn paard weer in het spel kan komen.
Het leek me echter geen slecht idee om extra veilig
te zijn en de diagonaal te dekken.

23...Nf6 24.Rxh8 Rxh8 25.Qxc6
Qe2 Is blijkbaar helemaal gewonnen
voor zwart, maar wit heeft hier toch een
gevaarlijke vrijpion in de d4-pion. Ik
ging liever voor de veilige optie.

24.Nf1? Nxf4!

rZ0Z0Z0s
Z0Z0Zpj0
0ZpZ0lpZ
ZpZ0ZpZ0
pZ0O0mpZ
O0L0Z0O0
0O0Z0O0Z
Z0JRZNZR

Pf1 was de beslissende fout, hier verliest wit
grof materiaal. Hij had genoeg gezien en daarmee
waren we rond 15:00 al klaar, als eerste. Na een
wisselvallig WLC-toernooi ben ik blij met deze
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partij, die eigenlijk van een leien dakje ging. Wit
maakte een paar positionele fouten en ik heb daar
goed gebruik van kunnen maken.
0-1
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